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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS TRF1-SECBE - 10871249

PAe 0019032-81.2020.4.01.8000
Interessado: Conselho Deliberativo do Pro-Social - CDPS
Assunto: Autorização de abertura de processo licitatório para contratação de serviços especializados em auditoria médica-hospitalar
 

 
Ao CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL 
 

 
Senhores Conselheiros,
 
Tratam os presentes os autos sobre a necessidade de abertura de procedimento licitatório para a contratação de serviços especializados em

auditoria médica-hospitalar, interna e externa, à conta dos recursos próprios do Pro-Social, em vista da improrrogabilidade do contrato vigente.
 

Justificativa
 
A contratação de empresa para prestação de serviços especializados em Auditoria e Perícia Médica dá-se em razão da necessidade de

fiscalizar as despesas médico-hospitalares, especialmente nos procedimentos que envolvam cobrança de materiais e medicamentos de uso restrito hospitalar,
despesas em regra de alto custo, bem como de suporte técnico à autorização de procedimentos, entre outras atividades, com o objetivo de subsidiar a gestão
da assistência à saúde, de modo a coibir eventuais equívocos, possibilitar o controle dos recursos financeiros e orçamentários do Pro-Social e proporcionar
maior conforto e segurança aos beneficiários dos serviços de saúde credenciados.

 
Resultados da Contratação vigente
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Em 03 de novembro de 2021, encerrar-se-á a vigência, sem possibilidade de prorrogação, do Contrato 37/2016, firmado com a empresa
AUDICARE CONSULTORIA E AUDITORIA E GESTÃO EM SAÚDE, que tem por objeto a prestação de consultoria, auditoria e gestão em saúde para a
prestação de serviços de auditorias médico-hospitalares, correlatos e assessoramento técnico, interna e externamente ao Pro-Social, no âmbito do Tribunal
Regional Federal e das Seções Judiciárias da 1ª Região.

Referido contrato tem por finalidade a auditoria da prestação do serviço nas internações hospitalares, dos serviços ambulatoriais e dos
custos das áreas médicas, com ênfase nos hospitais, clínicas médicas e laboratórios de análises clínicas credenciados ao Programa.

A conferência das despesas médico-hospitalares faturadas pelos credenciados, são analisadas tecnicamente com vistas à compatibilidade do
procedimento cobrado ao quadro clínico do paciente, dando suporte à gestão da assistência à saúde, coibindo eventuais equívocos e possibilitando o controle
e a correta aplicação dos recursos financeiros, bem como a adoção de controles internos indispensáveis à administração do Pro-Social.

As auditorias contratadas são de natureza interna e externa:
- Auditoria Externa - realizadas in loco sobre as internações hospitalares ou domiciliares, à vista do prontuário médico e evolução do

paciente;
- Auditoria Interna - conferência da conta hospitalar dos atendimentos ambulatoriais, em comparação com as prescrições médicas, quanto à

pertinência dos procedimentos e valores previstos nas tabelas praticadas no Pro-Social, TABJUD TUSS TRF1 e tabelas próprias de alguns prestadores, a fim
de alinhar a cobrança/pagamento de despesas aos parâmetros acordados nos respectivos Termos de Credenciamento.

O principal instrumento de controle dessas despesas é a aplicação de glosa sobre os faturamentos encaminhados para pagamento em
desacordo com as tabelas e/ou normas do Programa pelos credenciados.

Quanto aos critérios, as glosas podem caracterizar-se de duas formas distintas:
- Glosas técnicas - aplicadas pela auditoria médica do TRF1, contratada especificamente para esse fim, pois estão diretamente associadas a

conceitos e condutas médicas; e
- Glosas administrativas - são geradas automaticamente pelo sistema informatizado, com base em parâmetros preestabelecidos em normas

institucionais e/ou cláusulas contratuais.
Durante o exercício financeiro de 2019, foram alcançados os seguintes resultados em razão da auditoria técnica contratada.

Tabela 01 - Percentual de glosas aplicadas pela Auditoria Interna em 2019 (R$)
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Fontes:
- Despesa Assistencial: compreende o execução orçamentária da AMOS e dos Recursos Próprios do Pro-Social, por Unidade Gestora,
conforme dados do PAA-2020 (9746455).
- Glosas Técnicas e Glosas Administrativas: Demonstrativo de Glosas do exercício 2019 extraído do sistema e-Prosocial em 31/07/2020
(10747302)
- Lisura Unimed: glosas aplicadas pela auditoria interna no sistema próprio da Unimed, previamente à expedição da Nota Fiscal para
pagamento. (10747303)

 
Importante esclarecer que a atuação dos auditores internos, em algumas das unidades de bem-estar social, logrou aperfeiçoar seus controles,

de maneira a consensualizar o faturamento das despesas, antes da expedição da Nota Fiscal de prestação dos serviços, sem necessidade de aplicar glosas a
posteriori, de modo a garantir o correto faturamento dos procedimentos e a preservar os credenciados de eventual tributação sobre valores não recebidos.

As glosas administrativas foram computadas porque, embora parametrizadas previamente no sistema informatizado, demandam avaliação
crítica do auditor interno, sobretudo nos controles de assinatura das guias de atendimento; autorizações prévias para cirurgias eletivas; procedimentos
dermatológicos e OPME's; frequência dos tratamentos seriados; perícias odontológicas e Relatórios de Auditoria Hospitalar - RAH; orçamentos de assistência
domiciliar; prazo intervalar; e duplicidade de eventos, entres outros.

As glosas aplicadas pela Auditoria Externa estão relacionadas no Demonstrativo AUDICARE (10747301), que atesta a economia total de
R$ 2.647.904,69 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) no exercício financeiro 2019.

Os pagamentos dos serviços realizados no ano de 2019 pela empresa contratada estão registrados no Demonstrativo de Pagamentos TRF019
(10763713).

Importa destacar que a atuação da auditoria interna na cotação de OPME's, realizada nos parâmetros da dispensa de licitação prevista na Lei
8.666/93, embora ainda não computável em vista da necessidade de implementação de novos controles administrativos, é de suma importância para a
economia de recursos e preservação da higidez financeira do Programa.
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Tabela 02 - Economia real decorrente da execução do Contrato 37/2016 em 2019 (R$)
Auditoria Externa 2.647.904,69
Auditoria Interna (técnicas) 2.033.820,79
Administrativas (sistema e-Prosocial) 2.716.539,61
Total de Glosas aplicadas 7.398.265,09
Execução do Contrato 37/2016 3.255.561,66
Economia Real 4.142.703,43

 

A presente proposta tem fundamento na necessidade de dar continuidade às atividades imprescindíveis de auditoria técnica, objeto do
Contrato 37/2016, cujo resultado se observa no resultado das avaliações internas e externas, que, no ano de 2019, proporcionou a economia real de mais de
R$ 4 milhões, nas despesas médicas e hospitalares, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º Graus da Primeira Região.

Os dados ora apresentados permitem concluir pela vantajosidade do contrato, tanto assim é, que os Programas de Saúde de Autogestão dos
demais Tribunais (STF, STJ, TST, TJDFT, TRT10) também contratam serviços de auditoria similar.

A própria complexidade dos serviços de saúde demanda a auditoria que, além de viabilizar a eficácia e eficiência do Programa, dá subsídio
e segurança aos gestores na autorização de procedimentos e na execução das despesas.

 
Oportunidade de Melhoria na Gestão do Contrato
 

Na execução do Contrato 37/2016 observou-se a oportunidade de melhoria, no que se refere à análise das despesas realizadas nos hospitais
credenciados pelo Pro-Social na cidade de São Paulo, tendo em vista a inexistência de previsão contratual para auditoria in loco naquela Capital, e por se
tratarem de internações de alta complexidade, custo elevado, portanto, com previsão de regime de coparticipação diferenciada para os beneficiários do
Programa.

O faturamento líquido na rede credenciada de São Paulo apresentou o seguinte resultado no período compreendido entre Janeiro de 2018 a
Setembro de 2019.

Tabela 03 - Faturamento da rede credenciada de São Paulo - 2019
Prestadores Credenciados Valor (R$)

Sociedade Beneficente de Senhoras (Hospital Sírio Libanês SP) 178.207,91
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (Hospital BP) 253.107,97
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (Hospital BP
Mirante) 2.795,05

Associação do Sanatório Sírio - Hospital do Coração (HCOR) 93.854,40
Fundação Antonio Prudente (Hospital do Câncer - AC Camargo Câncer Center) 183.837,86
Fundação Zerbini - Instituto do Coração (INCOR) 3.411,00
CIRUCARD Serviços Médicos e Hospitalares Ltda (HEMOCOR) 12.177,98



01/09/2020 SEI/TRF1 - 10871249 - Exposição de Motivos

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11715117&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002334&infra_hash=eca2c2… 5/7

Total 727.392,17
 

Alerta-se que os termos de credenciamento dos hospital de alto custo estão em fase de atualização em vista do crescimento da demanda dos
beneficiários que optam pela utilização de serviços médico-hospitalares com tabelas especiais, nos termos da Resolução PRESI 43/2016.

A auditoria das contas hospitalares nessas unidades é realizada à vista das faturas encaminhadas pelos Prestadores, quando o ideal seria a
atuação de auditor externo com acesso aos prontuários do paciente, para emissão de parecer formalizado em Relatório de Auditoria Hospitalar – RAH,
conforme atribuições descritas no Anexo I ao Contrato 37/2016 (3032244), do qual se extraem as seguintes atividades:

2.2. Auditoria Externa - Auditoria Médica – Enfermeiro
2.2.1. Visita, apoio, orientação e acompanhamento diário das internações realizadas nos hospitais e clínicas credenciados, por meio de visitas
in loco, para análise e conferência das contas hospitalares (internação hospitalar e ou atendimento de emergência), de acordo com os dados
obtidos no prontuário médico, verificando a conformidade com os critérios e condições previstas nos credenciamentos vigentes e na
Regulamentação do Contratante.
2.2.1.1. Visitas a pacientes internados em hospitais, clínica de repouso e recuperação ou em domicílio, a beneficiários em Internação
Domiciliar (home care), de acordo com as exigências do Contratante.
2.2.2. visita/acompanhamento aos pacientes internados na psiquiatria a cada 30 (trinta) dias e/ou quando solicitado pelo Contratante, ou por
médico especialista, com emissão de parecer/relatório médico.
2.2.3. Avaliar e autorizar, mediante realização de perícias presenciais e/ou documentais, procedimentos de exames, cirurgias, internações
clínicas/cirúrgicas, liberação de materiais especiais ou de alto custo, bem como solicitações de atendimento domiciliar previstos na cobertura
do Contratante, eventuais pedidos de prorrogações, e emissão de parecer técnico em até dois dias úteis, quando necessário ou solicitado.
2.2.4. Avaliação da rede credenciada ou a credenciar, com efetiva visita in loco, para verificar a adequação da assistência prestada, bem
como análise das condições técnicas, estruturais e legais, incluindo vistoria das instalações físicas e realização de análise curricular e ou
entrevistas, com emissão de parecer técnico sobre a capacidade ou não do proponente de firmar o credenciamento ou indicar a alteração com
as justificativas necessárias, a ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação do Contratante.
2.2.4.1. As avaliações descritas no subitem anterior atenderão às solicitações de credenciamento, bem como a inclusão de filial (is),
procedimento(s) e ou especialidade(s) não contempladas no termo inicial de credenciamento ou outra alteração nas condições Contratadas.
2.2.5. Realizar entrevista com pacientes, quando necessário ao esclarecimento de patologia, quadro clínico e tratamento, sempre que
solicitado pelo Contratante.
2.2.6. Realizar visita quinzenal, ou sempre que solicitado pelo Contratante, a pacientes em regime de internação domiciliar (home care). A
primeira visita será nas 72 horas seguintes ao recebimento da comunicação da internação domiciliar, para:
a) avaliar o serviço prestado e averiguar eventuais irregularidades na prestação, com observância das normas do Contratante com emissão
de relatórios específicos e conclusivos para cada caso.
b) emitir relatório individualizado sobre a evolução da condição do paciente, com base no plano terapêutico praticado e manter atualizados
os registros de internação no sistema informatizado do Contratante.
2.2.7. Para a execução dos serviços a Contratada deverá observar o que segue:

https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/117540


01/09/2020 SEI/TRF1 - 10871249 - Exposição de Motivos

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11715117&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002334&infra_hash=eca2c2… 6/7

2.2.7.1. Cabe ao Perito Externo, avaliar a concessão da autorização dos procedimentos solicitados após a internação, prorrogações,
prescrição de medicamentos e remoções em ambulância.
2.2.7.2. Emissão de parecer quanto às prorrogações de internações em hospitais e clínicas Contratadas pelo Contratante, quando houver
necessidade ou sempre que solicitado pelo Programa.
2.2.7.3. Contatos profissionais junto aos médicos assistentes dos pacientes internados, objetivando o acompanhamento de sua evolução
clínica, as prescrições e procedimentos adotados, com a finalidade de avaliar a qualidade do tratamento realizado.
2.2.7.4. Os casos de permanência prolongada do paciente no hospital deverão ser especialmente avaliados pelo auditor, que deverá
encaminhar relatório detalhado ao Contratante.
2.2.7.5. Emissão de relatório sobre pacientes internados que contemple a evolução clínica com base no prontuário, na visita ao paciente e no
período de permanência nas diferentes unidades de internação.
2.2.8. As Auditorias Externas deverão ser concluídas quando ocorrer a saída do paciente do hospital, seja por alta, por óbito, ou por
transferência para outra instituição hospitalar.
2.2.9. A Auditoria das contas, após a alta do paciente ou quando do fechamento parcial, nos casos de permanência por longo período deverão
ocorrer antes do envio ao Contratante. Para efeito de comprovação da análise das contas, o auditor deverá emitir o Relatório de Auditoria
Hospitalar (RAH).
2.2.10. Todos os relatórios de auditoria deverão ser entregues em meio eletrônico com indicação do(s) responsável (eis) pela auditoria.
 
Assim, faz-se necessário agregar à próxima licitação um cargo de enfermeiro auditor externo para atendimento à rede credenciada de São

Paulo.
Além disso, solicita-se acrescentar um cargo de médico auditor externo, em vista da aposentadoria do servidor ocupante do cargo de analista

judiciário, especialidade medicina, do quadro do TRF1, que realizava as visitas aos pacientes internados na rede credenciada do Pro-Social em Brasília, assim
como as vistorias em proponentes a novos credenciamentos, cargo sem reposição devido às exigências da Emenda Constitucional 95/2016.

Destaca-se que o acréscimo ora solicitado importará no impacto financeiro estimado de R$ 349.153,87 ao ano, a depender da planilha de
formação de preços, a ser elaborada com os dados da convenção coletiva de trabalho de cada categoria.

Tabela 04 - RESUMO DOS VALORES CONTRATUAIS

Categoria Valor Mensal por
Empregado Total Anual

Auditoria Externa - perícia médica - Médico -
TRF 16.690,61 216.977,93

Auditoria Externa - perícia médica -
Enfermeiro - TRF 10.167,38 132.175,94

Total 26.857,998 349.153,87
Fonte: Anexo III, do 8º Termo Aditivo ao Contrato 37/2016 (10653644)
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Proposta de encaminhamento
 
Compete à SECBE, nos termos da Resolução PRESI/SECBE 9, de 24/4/2014, art. 65, II, a prática de atos de gestão necessários à execução

dos planos e programas instituídos pelo Pro-Social, com estrita observação das normas pertinentes e respeitadas as competências do Conselho Deliberativo do
Pro-Social.

De outro modo, compete ao Conselho Deliberativo do Pro-Social, de acordo com o Regimento Interno aprovado pela Resolução
PRESI/SECBE 13, de 23/5/2014, art. 69, I, c, a aprovação da contratação de profissionais especializados a serem pagos com recursos do Programa, para o
Tribunal e Seccionais, bem como apreciar e aprovar as propostas da SECBE relativas à regulamentação de procedimentos operacionais relativos ao Programa.

Em vista do exposto, com o propósito de conferir maior eficiência às atividades do Programa, submeto à análise deste Conselho
Deliberativo do Pro-Social a presente proposta de início do processo licitatório visando à nova contratação de auditoria interna e externa para atuação neste
Tribunal e nas Seções Judiciárias do da Justiça Federal da 1ª Região, com acréscimo de um cargo de enfermeiro auditor externo para atendimento à rede
credenciada de São Paulo e um cargo de médico auditor externo para atendimento das demandas relativas a pacientes internados e vistorias para
novos credenciamentos.

À superior deliberação.
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em 12/08/2020, às 14:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º,
§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10871249 e o código CRC 3E500494.
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